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 2 (06) ائدةسورة امل-أضواء البيان

الم عليكم ورحمة هللا وبركاته.  السَّ
ِحيمِ ِبس   َمِن الره ح   .ِم َّللاهِ الره

َعاَلِمينَ  ِ َربِ  ال  ُد ّلِلِه م التهابعين لهو ه وصحبه، ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمهد وعلى آلال َحم 
ين نق ، قالبإحساٍن إلى يوم الدِ   :-رحمه هللا تعالى–طي يالشيخ محمد األمين الشِ 

ب ير الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك، فأوج"المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غ
وري ة والشافعي وأصحابهما، والثبعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين، وبه قال أبو حنيف

  .بن أبي سلمة والليث"وا
 ومعروف عند المالكية بالماجشون عبد الملك بن أبي سلمة الماجشون. 

ابن الحكم، و  به قال محمد بن عبد هللا بن عبد، و ًباواج رًضاكلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين ف"
 .نافع، وإليه ذهب إسماعيل القاضي

 .ا"قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصالة أبدً 
 يعني: اكتفى بالكفين، يعني: إلى الكوعين إلى المفصل أعاد أبًدا. 

 . "عيد في الوقتيُ  :في المدونة وقال مالك  "
دأ بررمالررك وترتررف الفترروا علررى الويرر ب لعنا ترره بالويرر  والتمامرره برره، ولرر لك  وكثيررًرا مررا ياررنن ا مررام

كتابرررره بكتررررا، الويرررروإ، وتاولررررون: إن الويرررر  عنررررد مالررررك ألررررم مررررن ال  ررررار ، وت رررررجَّ  علي ررررا عنررررد 
 وا ب ا في كتب م.أالتعارض، بينما جم ور ألل العلم على أن ال  ار  ألم وبد

د( جراتإ فري ةيرة التريمم م لارة، وفري ةيرة الودروت مايرد  وعلى كل حال التريمم ومسر  اليرد ن يالير
لمسر  ابالمرافق، ف ل ي حمل الم لق على المايد، وت اال: اآلية الم لاة ت حمل على المايد ، فيكون 

 في التيمم إلى المرافق كالودوت حماًل للم لق على المايد؟
لسررية، جراتإ مايرد  فري ةيرة ياليد( جاتإ فري الاررةن فري الودروت، وفري التريمم، وفري الا ر  فري ا

كرم الودوت، وم لاة في ةية السررية، وفري ةيرة التريمم، ي حمرل الم لرق علرى المايرد إ ا اتفارا فري الح
بف؟ والسبف اتفاًيرا، ف رل اتفارا فري الحكرم والسربف ةيرة الودروت مر  ةيرة التريمم اتفارا فري الحكرم والسر

ا فري الحكرم، والهم رور علرى أ  مرا السبف واحد ولو الحدث، والحكم لر ا سسرل، ولر ا مسر  ا تلفر
ي فربخرالف مرا إ ا اتفارا  ،إ ا ا تلفرا فري الحكرم لرم ي حمرل الم لرق علرى المايرد و ن اتفارا فري السربف

 الحكم و ن ا تلف السبف.
 ولررو ،اتفاررا فرري الحكررم ،الريبررة فرري كفررار  الط ررار م لاررة، وفرري كفررار  الاتررل م ايررد  بكو  ررا م منررةك

 سبف لو أن السبف إما ظ ار في ةية، و ما يتل في ةيٍة أ را.وجو، العتق، وا تلفا في ال
جعررل الهم ررور يحملررون الم لررق علررى المايررد، فياولررون:  بررد مررن أن تكررون الريبررة  ،اتفرراا الحكررم

م منة في الكفراراإ كل را  الًفرا للحنفيرة، الحنفيرة حهرت م أ ره فري ةيرة الاترل كرم كررر الو رف؟ كرم 
ثررالث مررراإ ممررا  رردل علررى ا لتمررام بشررين لرر ا الايررد فرري لرر ا  كرررر الايررد كو  ررا م منررة، كررم كرررر؟
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

المودرر ، والهم ررور مررادام ثبرر  الايررد فرري  ررُ فيتنرراول أو ي حمررل مررا جررات م لًاررا فيمررا ي شرراب ه مررن 
 الكفاراإ.

ِمل الم لق على المايد حمرل و ن ا تلرف السربف، و  ا ا تلفرا فري الحكرم لرم ي   ،إ ا اتفاا في الحكم ح 
 و ن اتفق السبف كما لنا. ،يد عند الهم ورالم لق على الما

 إ ا ا تلفا في الحكم والسبف لم ي حمل الم لق على المايد إجماًعا.
اآلية في ةية الودوت، وفي ةية السرية ا تلف الحكرم لر ا سسرل، ولر ا ي ر ، وا تلرف السربف لر ا 

 من المرفق. بين اليد ت ا   ه أحد ياولأيًضا سببه الحدث، و اك سببه السرية،   ما في
احرد و ة التريمم م لارة، والسربف لنا مثل ما  كر ا ياليد( في ةية الودوت مايد  إلى المرافق، وفي ةير

الحرردث، والحكررم مختلررف لرر ا مسرر ، ولرر ا سسررل، فررالهم ور   يحملررون الم لررق علررى المايررد  ولررو
  الًفا للشافعية، الشافعية لنا يحملون الم لق على المايد.

يرد يسرتدل ب را مرن يارول: بمسر  اليرد  -رحمره هللا–صرو  سريوردلا الم لرف وعلى كرل حرال فيره  
إلررى المرفررق، و ن كرران لنرراك  صررو  يررد تكررون أيرروا من ررا وأودرر  أ رره ي كتفررى باليررد إلررى الكررو . 

 الكو ؟  ؟ أ نيا أبا عبد الرحمن.. أ نالكو  
 .............           طالب:

 ما يسمعو ك.
 .............طالب:

 ام  أ  ؟على الص
 .............طالب:

 فعظـــم  يلـــي اكبهـــام يـــو   ومـــا يلـــي 
 
 

 لكرســـو  والرســـس مـــا وســـ ه الخنصـــر  
وا: مرا يعني: الوسط بين الكو  والكرسو ، والعامة إ ا أرادوا أن يصرفوا خخًصرا بالابرات والباللرة يرال 

 يعرف كوعه من كرسوعه، كل الناس يعرفون الكو  من الكرسو ؟
 .............طالب:

 لو الاالف ما يعرفون، الكو  عند الناس المرفرق لر ا الكرو  عنرد عامرة النراس، عنرد الررواف  اليرد
ت  لرق علررى اب رراب ب ولر لك الا رر  عنرردلم مررن اب راب  كمررا  ررُ علرى  لررك الشرررت  المرتضررى 

 في "ابمالي".
مرررن م مرررن للبرررة العلرررم مرررن يسرررهد علرررى اب ررراب ،  -مررر  ابسرررف–و حرررن  ررررا بعررر  المصرررلين 

ررل، لكررن بعرر  النرراس تهررد  ياررول  راحررة السررهود علي ررا، واب رراب  تبرر واب ررل فرري اليررد لرري ال ت كمِ 
لك ا في سهود ، ل   ليسر  لري اليرد عنرد ألرل العلرم، و  فري لارة العرر،، اليرد فري اب رل لري: 

 الراحة واب اب  تبٌ  ل ا.



 

 

 
 

4 

 4 (06) ائدةسورة امل-أضواء البيان

 .............طالب:
 لمسيت. وهللا ال ي يعرف الحكم تب ل  الته تصير مثل ا

 ،عائشـةعن جـابر بـن عبـد هللا، وابـن عمـر، وأبـي أمامـة، و  وروي التيمم إلى المرفقين مرفوًعا"
ه يـان وبـ ،-شـاء هللا تعـالى-واألسلع، وسيأتي ما فـي أسـانيد روايـاتهم مـن المقـال إن  ،وعمارٍ 

 يقول ابن عمر، وقال ابن شهاب: يمسح في التيمم إلى اآلباط.
ن عمـر يـر المـرفقين، وبـأن ابـإلى المرفقين بما روي عمـن ذيرنـا مـن ذِ بالتيمم  :واحتج من قال

ِدَيُكم  ِإَلى ال مَ } كان يفعله، وبالقياس على الوضوء، وقد قال تعالى فيه:  .[6المائدة: ] {َراِفقِ َوَأي 
لتـيمم اأن الواجـب فـي  -وهللا تعـالى أعلـم -: الذي يظهر مـن األدلـة-عفا هللا عنه- قال مقيده
 شـيء   ما قدمنا من أن األحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصـح منهـالكفين فق ، لِ هو مسح ا

 .المتقدمين وحديث أبي جهيمٍ  ،ثابت الرفع إال حديث عمار
رد بـذير ، يما رأيت، وأما حديث عمـار فقـد و أما حديث أبي جهيم، فقد ورد بذير اليدين مجمالً  

لى نصـف إ في غيرهما بذير المرفقين، وفي روايةٍ  الكفين في الصحيحين، يما قدمنا آنًفا. وورد
 ."إلى اآلباط الذرا ، وفي روايةٍ 

 ا  تالف فري الروايراإ الم حكمرة بر كر الكفرين، ومرا عردا  لرك إمرا إلرى المررفاين أو إلرى العضرد ن
أ  ررا  -وهللا أعلررم–أ صرراف اليررد ن أو إلررى اآلبرراس لرر   ليسرر  م حكمررة، بررل لرري متعاردررة، وتط ررر 

الروا  ال ي سم  أحد ل   ابلفاظ من أجل ا حتياس للكف لري مهررد احتيراس للكرف إن من تعبير 
  ح ، و   ال ي في الصحيحين ما فيه  كر ل   الايود. 

الشـافعي  سـيأتي، وأمـا روايـة اآلبـاط، فقـال فأما رواية المرفقين، ونصـف الـذرا ، ففيهمـا مقـال  "
 عليـه صـلى هللا-للنبـي  فكل تـيممٍ  - عليه وسلمصلى هللا-ك وقع بأمر النهبي لوغيره: إن يان ذ

وايـة ر وممـا يقـوي  ،جـة فيمـا أمـر بـهوإن يان وقع بغير أمـره، فالحُ  ،له بعده فهو ناسخ   -وسلم
عليـه  صلى هللا-الصحيحين في االقتصار على الوجه والكفين، يون عمار يان يفتي بعد النهبي 

ه ابـن من غيره. والسيما الصـحابي المجتهـد، قالـوراوي الحديث أعرف بالمراد به  .بذلك -وسلم
 ."الفتح"في  حجرٍ 

بـن اوالموقـوف علـى  -صـلى هللا عليـه وسـلم-وأما فعـل ابـن عمـر، فلـم يثبـت رفعـه إلـى النهبـي 
  ."عليه، وهو حديث عمار متفق   عارض به مرفو   عمر ال يُ 

ت فرري عينيرره حتررى المررا ولررو معررروٌف با حتيرراس، فكرران   ررد ل ،فيكررون لرر ا مررن احتيرراس ابررن عمررر
ِفظ عنره  عمي، لو  احف تحرٍ  واحتياس وتشد د على  فسه، وأما فتوا  للناس تختلف، فإ ا كان ح 

 . -ردي هللا عنه وأردا –ل ا فيكون ل ا من تشدد  واحتياله 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 عليـه صـلى هللا -ضعيف، أنه قال: مره رجل على النهبـي وقد روى أبو داود عن ابن عمر بسندٍ "
يـاد  أو بـول فسـلهم عليـه، فلـم يـرد عليـه حتـى ِمن السكك، وقد خرج من غـائ ٍ  ةٍ سك في -وسلم

ُأخـرى  الرجل يتوارى في السـكك، فضـرب بيـده علـى حـائ ، ومسـح بهـا وجهـه، ثـم ضـرب ضـربةً 
ــه ــد ،فمســح بهــا ذراعي ــين، وأحم ــن مع ــد ضــعفه اب ــت، وق ــن ثاب ــد ب ــى محم  ،ومــدار الحــديث عل

 رنَكــي: يُ وقــال أحمــد والبخــار  -  نَكررر– عليــه رنِكــوالبخــاري: يُ  وأبــو حــاتم. وقــال أحمــد ،والبخــاري 
 ن نــافعٍ عـخالفـه أيـوب، وعبيــد هللا والنـاس، فقــالوا  ،هـذا، ااد البخــاري  :حـديث التــيمم. أي عليـه

 ."علهعن ابن عمر فِ 
 يعني: من ِفعله. "ِفعله"
 -عـن رسـول هللاه القصـة علـى ضـربتين محمـد بـن ثابـت فـي هـذ وقال أبو داود: لم يتابع أحـد  "

ألن محمــد بــن  ؛عــل ابــن عمــر، وقــال الخطــابي: ال يصــحورووه مــن فِ  ،-صــلى هللا عليــه وســلم
ــتٍ  ــتٍ اضــعيف جــد   ثاب ــن ثاب ــد ب ــي ، ومحم ــه ف ــال في ــد هللا البصــري، ق ــو عب ــدي أب  هــذا هــو العب
 ."لين الحديث : صدوق  "التقريب"

ــين الحــديث" ِجررد لرره مترراب  ف ررو مابررول،  "ل  و   فلرريِ ن  باررى فرري دررعفه، و يعنرري: دررعيف، فررإن و 
ن ولما من الثِ ااإ وسيرلم مر ،ي عارض بحد ثه حد ث أ و، السختيا ي، وعبيد هللا بن عمر العمري 

 الروا . 
لـي   عـن ابـن عمـر، لهذا الحديث عن نافعٍ  يحاك بن عثمان، وابن الهادواعلم أن رواية الضه "

ـ ؛بتين، وال علـى الـذراعينعلـى الضـر  منهمـا متابعـة محمـد بـن ثابـتٍ  في واحدةٍ  اك لـم حألن الضه
 :قـال يوابـن الهـاد -التريمم فري روا تره– فـي روايتـه :قـال يه، وابـن الهـاديتييذير التيمم في روا

 .في روايته
 ؟تيها   ال ي يبله أ   يل : في رو  

 طالب: نعم يا شيخ.
 بن.

 "ويديـه مسح وجهـه" :في روايتهقال  يوابن الهاد . عم ته،يحاك لم يذير التيمم في رواألن الضه 
، عـن والحاكم، والبيهقي من طريق علي بن ظبيان ،قاله ابن حجر، والبيهقي، وروى الدارقطني

ــافعٍ عُ   قــال: -صــلى هللا عليــه وســلم-، عــن ابــن عمــر أن رســول هللا بيــد هللا بــن عمــر، عــن ن
 .«للوجه، وضربة  لليدين إلى المرفقين التهيمم ضربتان: ضربة  »

عن  الكٍ مم رواه من طريق وغيرهما وهو الصواب، ثُ  شيم  دارقطني: وقفه يحيى القطان، وهُ قال ال
 فه القطــان، وابــننــافع، عــن ابــن عمــر موقوًفــا، قالــه ابــن حجــر، مــع أن علــي بــن ظبيــان ضــعه 

 .معين، وغير واحد
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 6 (06) ائدةسورة امل-أضواء البيان

 : ضعيف."التقريب"العبسي الكوفي، قاضي بغداد، قال فيه في  وهو ابن ظبيان بن هاللٍ 
 ".عن ابن عمرٍ  رواه الدارقطني من طريق سالمٍ و 
 .عمرَ  

ا علــى ضــربنا بأيــدين -صــلى هللا عليــه وســلم-تيممنــا مــع النهبــي  :مرفوًعــا بلفــ  "عــن ابــن عمــرَ 
ــب، ُثــ نا مــنأخــرى فم ضــربنا ضــربةً  مه مه نفضــنا أيــدينا فمســحنا بهــا وجوهنــا، ُثــالصــعيد الطيِ   ســح 

  المرافق إلى األكف، الحديث، لكن في إسناده سليمان بن أرقم، وهو متروك.
ًضـا مـن قال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوًفـا، وهـو الصـحيح، ورواه الـدارقطني أي

ن عمـر ، ونـافع جميًعـا عـن ابـأيًضا عن سالمٍ  طريق سليمان بن أبي داود الحراني، وهو متروك  
بــو أ، قــال «لليــدين إلــى المــرفقين للوجــه، وضــربة   فــي التــيمم ضــربتان: ضــربة  »رفوًعــا بلفــ : م

زرة باطل، ورواه الدارقطني، والحاكم من طريق عثمان بن محمد األنماطي عـن عـ ارعة: حديث  
ربة ضـالتـيمم » قـال: -صـلى هللا عليـه وسـلم-، عن النهبـي بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابرٍ 

بة للذِ راعين إلى المرفقينللوجه، و  ور، قـال: ، ومن طريق أبي نعيم عن عـزرة بسـنده المـذي«َضر 
ألرض ، فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعهكـت فـي التـراب، فقـال: اضـرب، فضـرب بيـده اجاء رجل  

 ."فمسح وجهه، ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين

  يشررد بعضرر ا بعًضررا، و   لررو كرران الضررعف  مررن الررروا  المتررروكين لرر   الرر   الروايرراإ الترري في رر
ولررو ممررا ي حررتو برره، ولكررن  ،سيررر خررد دب لتارروا بعضرر ا برربعٍ ، وارتارر  إلررى درجررة الحسررن لايررر 

 مادام في ا من الروا  من   و ف بي ه متروك، فوجود  مثل عدمه     لتف  إليه. 
ثمـان عبـأن  :ى ابن الجواي عل ده ف ابن الجواي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمد، ورُ ضعه "

 يمٍ ن أبـا نعـأل  ؛بن محمد لم يتكلم فيه أحد، يما قاله ابن دقيق العيد، لكن روايته المذيورة شاذة
     رواه عن عزرة موقوًفا، أخرجه الدارقطني، والحاكم أيًضا.

ــ ــي حاشــية الس  ــدارقطني ف ــال ال ــا ، والصــواب  ننوق ــن محمــد: يلهــم ثق ــب حــديث عثمــان ب عق
 ."موقوف

ننأ  ن ال ي ياول ل ا الكالم الم لف أو ابن الهوزي؟مَ  ؟ ن حاخية السُّ
 .في التلخيص الب: ابن حجرط
 يعني: اعترض ابن دييق العيد بعد ابن الهوزي. "كما قاله ابن دقيق العيد"

 طالب:.............
ـــ"  بررردو أ ررره الم لرررف رررنن الرررداري ني حاخرررية اننوقـــال الـــدارقطني فـــي حاشـــية الس  سرررم ا: " علرررى س 

ررنن الررداري ني" ولرري ليسرر  للررداري ني، و  مررا لرري لشررم  الحررق العطرريم  "التعليررق الم انرري علررى س 
ا يعني في الارن المادي في أول الارن المادي.  ةبادي  احف "عون المعبود" متي ر جدًّ
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رركمرا   ررنن، يعنرري: الناررل فررننيررال الررداري ني فرري حاخررية السُّ ي ، يعنرري: لررو يرال: كمررا فرري حاخررية السُّ
رنن عرن ا مرام الرداري ني ممكرن، أمرا يارول: " ـحاخية السُّ ي  " لر ا لرننالـدارقطني فـي حاشـية الس 

 بصحي . 
ــ" نن، عقــب حــديث عثمــان بــن محمــد: يلهــم ثقــا ، والصــواب وقــال الــدارقطني فــي حاشــية الس 

 فــي عثمــان بــن محمــدٍ  "التقريــب"، وقــال فــي "التلخــيص"فــي  قــال ذلــك يلــه ابــن حجــرٍ  ،موقــوف
 ."أيًضا "التلخيص"مقبول، وقال في  :رالمذيو 

 والمابول عند ابن حهر حيث   تاب ، حيث   تاب  يكون مابول، و ن لم   تاب  فيكون ليًنا.
ي : من لي  له من الحد ث إ  الاليل، ولم  ثب  ف-مراتف التهرت -المرتبة الخامسة من المراتف 

 ن متابًعرا  فليِ ن، في نطرر فري لر ا الرراوي إن كراحاه ما   ترك حد ثه من أجله، فإن ت وِب  فمابول، و 
 يصل لدرجة الابول و   فال. 

يــة فأتــاه جبريــل ب  -صــلى هللا عليــه وســلم-خــدم النهبــي أوفــي البــاب عــن األســلع قــال: ينــت "
ــدي األرض واحــدة، فمســحت بهــا وجهــي ــيمم، فضــربت بي ــأراني الت ــم ضــربت بهــا  ،الصــعيد، ف ث

ن بــوفيــه الربيــع  رواه الــدارقطني، والطبرانــي .إلــى المــرفقين - ررديَّ –األرض فمســحت بهــا يــدي 
وابـن  ورواه البـزار،، أيًضـا بدر، وهو ضعيف، وعـن أبـي أمامـة رواه الطبرانـي، وإسـناده ضـعيف  

ـــا:  ـــيمم ضـــربتان: ضـــربة  »عـــدي مـــن حـــديث عائشـــة مرفوًع ـــى  للوجـــه، وضـــربة   الت ـــدين إل للي
 ديث  قــال أبــو حــاتم: حــ .ليكــة عنهــان ابــن أبــي مُ ريش بــن الخريــت عــد بــه الُحــره . تفــ«المــرفقين

 ."نكرمُ 
 يعني: عن عائشة. ."عنها"

 طالب:.............
ررننه، لكررن إن كرران كالمرره فرري  ررننه، لررو مررا يعرررف تعليررق الررداري ني علررى س  يعنرري: التعليررق علررى س 

عبررار  ثنايررا ابحاد ررث، يعنرري: فرري أثنائ ررا مررا ي اررال ل ررا: حاخررية ليسرر  حاخررية، وعلررى كررل حررال ال
 ستدركة. م  
كفيـك ت»قال لعمار بن ياسر:  -صلى هللا عليه وسلم-وحديث أنه  ،حتج بهريش شيخ ال يُ والحُ "

حمـد بـن رواه الطبرانـي فـي األوسـ  والكبيـر، وفيـه إبـراهيم بـن م «للكفـين للوجه، وضربة   ضربة  
 ."عند الشافعي جة  أبي يحيى، وهو ضعيف، ولكنه حُ 

ثني الثِ ارة ياول ا مام الشافعي: إ ا ثني الثِ اة، ا مام الشافعي إ ا يال: حردَّ ن أبري برإبرراليم  يال: حدَّ
يحيى، وعامة ألل العلم على أ ره درعيف ودرعفه خرد د أيًضرا، برل مترروك، لكرن ا مرام الشرافعي 

فررإ ا روا عنرره وثارره.  باررى يولرره ي عرررض علررى أيرروال ابئمررة، وت عرررض  ،لررو خرريخه، ولررو أعرررف برره
 اد ث الثِ ااإ فما وافق من ا ي بل، وما عارض من ا فإ ه   رد. أحاد ثه على أح
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أخـرى  ةً للوجه، ثـم ضـرب رنا فضربنا واحدةً مِ ينت في القوم حين نزلت الرخصة فأُ  :وحديث عمار"
  نه.ملليدين إلى المرفقين. رواه البزار، وال شك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى 

بتين وي عنـه مـن ضـر واحـدة، ومـا رُ  ثار المرفوعة عن عمار ضـربة  وقال ابن عبد البر: أكثر اآل
 منه. انتهىفكلها مضطربة، 

 رنا.المتقدمين، يما ذي فبهذا يله تعلم أنه لم يصح في الباب إال حديث عمار، وأبي جهيمٍ 
مـا  فاعلم أن الواجب فـي المسـح الكفـان فقـ ، وال يبعـد ،لةأفإذا عرفت نصوص السنة في المس

دل  ألن الوجــوب ؛نية الــذراعين إلــى المــرفقينمــن وجــوب الكفــين، وُســ -رحمــه هللا- ك  قالــه مالــ
 عليه الحديث المتفق عليه في الكفين.

ــ  خلـو شــيء  نية، وإن يانـت ال يوهـذه الروايـا  الـواردة بــذير اليـدين إلـى المــرفقين تـدل علـى الس 
ة مـن أن الطـرق الضـعيف مـا تقـرر فـي علـوم الحـديثمنها من مقال، فإن بعضها يشـد بعًضـا، لِ 

 ."المعتبر بها
روايررة بن روايررة بعرر  الررروا  ت رر كر لالعتبررار وا  تبررار فت ختبررر إن كا رر  موافاررة ل "المعتبــر بهــا"

م مرن الروايراإ في را مرن الرروا  المترروكين مرا يهعل را   تصرل   الثِ ااإ ي بل  و   فال، ولكن مرا تاردَّ
 لالعتبار. 

 حتـى يصـلح مجموعهـا لالحتجـاج ال ،تبر بها يقـوي بعضـها بعًضـامن أن الطرق الضعيفة المع"
واألصـل ، ا، وتعتضـد أيًضـا بالموقوفـا  المـذيورة، فضـعيفان يغلبـان قوي ـأهل بيـتٍ  تخاصم بواحدٍ 

 ."إعمال الدليلين، يما تقرر في األصول
برا ي فري علرى يواعرد المتري رتن، حترى إن مرن المتري رتن مثرل السريولي، ويرد يسرلكه ابل ل ا جرارٍ 

ا فضرعيٌف  ،وتهعل را يشر د بعضر ا لربع  ،بع  ابحيان أ ه ي همِ   الرواياإ خرد د  الضرعف جردًّ
مرر  دررعيف لرر ا    رتارري أن ي عتبررر برره، و اك    رتارري عررن دررعيٍف أ ررف دررعًفا، ث ررم إ ا وجررد 

فال  زال يخف حترى يصرل إلرى حرد  ،دعيًفا خد ًدا م  دعيف خد د الضعف  ف  عند  الضعف
اج، فرري لرر ا ياررول السرريولي فرري ألفيترره: وربمررا يكررون كالرر ي ب رردي. يعنرري: الضررعيف خررد د ا حتهرر

الضعف ربما يكرون فري بعر  الحرا إ حينمرا  حتراج إليره، وتكثرر لر   الروايراإ حترى ترتاري إلرى 
درجة الحسن كالضعيف ال ي ي عتبر به إ ا وجد مثلره أو أيروا منره فإ ره  رتاري إلرى الحسرن، ولكرن 

الف لرر   ال رتاررة، ابئمررة  نطرررون إلررى ابيرروا فيحكمررون لرره بررالثبوإ، ومررا عرردا  ابئمررة علررى  رر
 فيحكمون عليه بالنَّكار  مما ي خالفه، ول ا معروٌف عندلم.

لشـافعي ا :مـن العلمـاء مـنهم المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو ال؟ ذهب جماعـة  "
 ."ريان التيممأمن  وأصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين رين  

فرري الودرروت، وفرررض مررن فرائضرره  كمررا لررو الشررين فرري الودرروت تاررديم الوجرره علررى اليررد ن معررروفٌ 
 الترتيف.
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تقـديم الل أصحابه إلـى أن منهم مالك، وجُ  وحكى النووي عليه اتفاق الشافعية، وذهبت جماعة  "
ررنَّة– ةنه علــى اليــدين ُســ ه تعــالى جــه علــى اليــدين أنــودليــل تقــديم الو  -تاررديم الوجرره علررى اليررد ن س 

َسـُحوا ِبُوُجـوِهُكم  }مه في آيـة النسـاء، وآيـة المائـدة، حيـث قـال فيهمـا: قده  ـِدَيكُ وَ َفام   ]المائـدة: {م  َأي 
6]. 

ــفَ }قولــه:  :يعنــي «أبــدأ بمــا بــدأ هللا بــه» :-صــلى هللا عليــه وســلم-وقــد قــال  َمــر  ِإنه الصه  {َوةَ ا َوال 
 ."بصيغة األمر «واأابد»رواياته  [ اآلية، وفي بعض158]البقرة: 

  ياة ابمر.  «بما بدأ هللا به واأابد»عند النسائي 
في بـاب  بما ورد في صحيح البخاري  وذهب اكمام أحمد، ومن وافقه إلى تقديم اليدين، مستدالً "
ــيمم ضــربة" ــن ياســر  "الت ــي  -رضــي هللا عنهمــا-مــن حــديث عمــار ب ــه -أن النهب صــلى هللا علي

ــال  -وســلم ــه: ق ــم »ل ــى األرض، ث ــه ضــربة عل ي ــذا، فضــرب بكفه ــك أن تصــنع هك ــان يكفي إنمــا ي
ه، ثمه مسح بها وجهه  ."ثالحدي «نفضها، ثم مسح بها ظهر يفه بشماله، أو ظهر شماله بكفِ 

 طالب:.............
 الم لف.

 طالب:.............
 ؟ما ا

 طالب:.............
 اليد ن على الوجه. 

 كمل..كمل.
طلـق وأن الـواو ال تقتضـيه عنـد الجمهـور، وإنمـا تقتضـي م ،تقتضـي الترتيـب «ثـم»أن  ومعلوم  "

، يمـا عمـا قبلـه منفصل علـى أن المعطـوف بـالواو مـ خر   التشريك، وال ينافي ذلك أن يقوم دليل  
َوةَ }دل عليه الحـديث المتقـدم فـي قولـه:  َمـر  ـَفا َوال  آليـة، ويمـا فـي قـول [ ا158]البقـرة:  {ِإنه الصه

 حسان:
 هجــــــــــــــو  محمــــــــــــــًدا وأجبــــــــــــــت عنــــــــــــــه

مـن  سـماعيليفي تقـديم اليـدين علـى الوجـه، ولإ فحديث البخاري هذا نص   «الواو»على رواية  
ثـمه  إنما يكفيك أن تضرب بيديك على األرضِ »طريق هارون الحمال، عن أبي معاوية ما لفظه: 

قالـه  «ح علـى وجهـكتنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شـمالك، وشـمالك علـى يمينـك، ثـم تمسـ
 "نيته، وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع االختالف في وجوب ذلك، وسُ "الفتح"في  ابن حجرٍ 

لو  طر ا إلى أ رل لر   ال  رار  فري حرد ث عمرار وسيرر ، اآلن عمرار  تريمم عرن إير  عرن حردث 
ترتيرف؟  أ ار أو أكبر؟ أكبر، وال  رار  اب رلية التري لري الاسرل مرن الحردث ابكبرر يهرف في را
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لر ا حكرم مرن  تريمم  :  يهف في ا ترتيف، فحد ث عمرار ولرو جرات بتارديم اليرد ن علرى الوجره ي ارال
عررن حرردٍث أكبررر   يهررف فيرره الترتيررف كالاسررل، ومررن  ترريمم عررن حرردٍث أ ررار يهررف فيرره الترتيررف 

 كالودوتب بن البدل له حكم الم بدل.
 ؟أم...لا يا خيخ الخامسة لوتلة 

 خ.طالب: طويلة يا شي
 الل م  لِ  وسلم على عبدك ورسولك محمد.

 يا حي يا ييوم يا  ا الهالل وا كرام.
 ؟ولم يغتسل ولم يتوضأ ،طالب: من نام

  الف ابولى ما عليه خيت.


